Eksport pytań: Partnerstwo publiczno-prywatne
Na jakich obszarach wsparcia koncentruje się PARP w
kontekście programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)?
PARP zadania te realizuje poprzez organizację konkursów, wybór projektów, zawieranie i rozliczanie
umów z beneficjentami, monitorowanie realizacji działań i ich kontrolę, a także realizację projektów
własnych. Obszary wsparcia:
wsparcie rozwoju pracowników
wsparcie rozwoju przedsiębiorstw

Dziękuję za odpowiedź. Poniżej przesyłam bardziej szczegółowe
pytania: 1. Czy do rekrutacji przewidzianej w zadaniu 1 został
określony poziom kosztów w projekcie, którego nie można
przekroczyć? Tzn., czy jest limit kosztów na zadanie związane z
rekrutacją i monitoringiem. 2. Czy w ramach usług rozwojowych
możliwe jest realizowanie wyłącznie usług wskazanych w
rekomendacjach rad sektorowych (np. rekomendacje w
obszarze turystki wskazują wyłącznie dwa szkolenia) w
przedstawionym zakresie (merytoryka i czas trwania) jak i w
przedstawionych kosztach? 3. Czy w ramach usług rozwojowych
firmy korzystające ze wsparcia mogą korzystać z usług
rozwojowych w formie doradztwa – proszę szczególnie odnieść
się do obszaru turystyki, dla którego w rekomendacjach nie
znalazło się doradztwo w ramach wskazanych usług
rozwojowych?
w nawiązaniu do przesłanej wiadomości, uprzejmie wyjaśniam, że Regulamin konkursu nie określa
limitu kosztów na zadanie związane z rekrutacją i monitoringiem, niemniej jednak Wnioskodawcy nie
mogą przekroczyć stawki jednostkowej określonej w załączniku nr 11. Ad. 1 Wydatki kwalifikowalne
w projekcie nie mogą przekraczać stawek określonych w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu:
Koszt rekrutacji jednej osoby: Przy założeniu, że rekrutacja rozumiana jest, jako aktywne działania
merytoryczne niezbędne do pozyskania uczestników, merytoryczną ocenę dokumentów składanych
przez uczestników, wstępną weryfikację podmiotu, statusu MSP, formularzy pomocy publicznej lub
de minimis oraz weryfikację przynależności przedsiębiorcy do danego sektora. Maksymalna cena za
zrekrutowanie 1 osoby 373,00 zł dotyczy zarówno zlecenia usługi jak i zaangażowania własnego
personelu. Niemniej w przypadku angażowania własnego personelu wydatek rozliczany będzie na
podstawie wynagrodzenia, a nie stawki za osobę. Koszt jednej wizyty monitoringowej: Do zadań
osoby ds. monitoringu będzie należało zweryfikowanie wykonania usługi rozwojowej przez podmiot
realizujący ją na rzecz MSP. Celem monitoringu jest sprawdzenie, czy usługa jest rzeczywiście
realizowana zgodnie z kartą usług w BUR (Baza Usług Rozwojowych). Efektem monitorowania jest
raport, sprawozdanie z wizyty. Maksymalna cena rynkowa: 824 PLN za przeprowadzenie 1 wizyty
monitoringowej. Ad.2 W ramach projektów mogą być realizowane wyłącznie usługi rozwojowe
określone w rekomendacjach sektorowych rad ds. kompetencji, w szczególności usługi muszą
przyczynić się do osiągnięcia oczekiwanych przez przedstawicieli sektora efektów uczenia się tj.
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wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w danych obszarach tematycznych.
Rekomendacje sektorowych rad ds. kompetencji wskazują rekomendowaną formę wsparcia i
szacowany koszt dostarczenia danej kompetencji/kwalifikacji na potrzeby sektora. Ad.3 .
Rekomendacje sektorowych rad ds. kompetencji wskazują rekomendowaną formę wsparcia.
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie może posługiwać się szerszym pojęciem usługa
rozwojowa.

Poniżej przesyłam zestaw pytań do konkursu nr
POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 (branża turystyczna). 1. Kto
powinien dokonać wyboru firmy świadczącej usługi rozwojowej
(wnioskodawca-operator czy przedsiębiorca-odbiorca usługi) w
przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi w obszarach
tematycznych wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad
ds. Kompetencji ?Na str. 32 Regulaminu Konkursu
POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 zapisano, że „w takim
przypadku wnioskodawca zamawia konkretną usługę przy
wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR lub w dalszej
kolejności zleca jej wykonanie podmiotowi spełniającemu
warunki w zakresie należytej jakości świadczenia usług…”,
natomiast w załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu na str. 1
zapisano, że „Operator będzie wspierać przedsiębiorców w
wybieraniu przez nich usług rozwojowych w BUR lub poza BUR”.
2. Czy jest możliwe aby Operator dla zwiększenia efektywności
działań w projekcie i zwiększenia jakości obsługi
przedsiębiorców, dokonywał czynności wyboru firm
świadczących usługi w BUR lub poza BUR? (oczywiście czynności
te byłyby realizowane w uzgodnieniu z przedsiębiorcami). 3.
Czy w przypadku wyboru firmy szkoleniowej/doradczej spoza
BUR (w przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi w
obszarach tematycznych) będzie ona musiała przejść cały
proces certyfikacji wymagany przy wpisaniu firmy do BUR i
dopiero po wpisaniu jej do BUR będzie mogła świadczyć usługi
w ramach projektu? 4. Jednym z zadań merytorycznych
określonych w regulaminie konkursu jest zadanie „rekrutacja i
monitoring”. Czy w związku z tym kwalifikowane będzie w
kosztach bezpośrednich projektu? a) wynagrodzenie osoby
zajmującej się rekrutacją uczestników do projektu, tj aktywnymi
działaniami merytorycznymi niezbędnymi do pozyskania
uczestników (np. marketing bezpośredni, organizowanie
spotkań rekrutacyjnych , telemarketing, itp.) merytoryczną
oceną dokumentów składanych przez uczestników, wstępną
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weryfikacją przedsiębiorców, sprawdzania statusu MSP,
zbieraniem wypełnionych przez przedsiębiorców formularzy
pomocy publicznej lub de minimis, wsparciem w ich wypełnianiu
oraz weryfikacją przynależności przedsiębiorcy do branży; b)
wynagrodzenie osoby zajmującej się monitorowaniem usług
rozwojowych.
Ad. 1. Wybór firmy świadczącej usługi rozwojowe w przypadku, gdy w Bazie Usług Rozwojowych nie
są dostępne usługi w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds.
Kompetencji dokonuje przedsiębiorca-odbiorca usługi. Ad. 2. Przedsiębiorcy, którzy będą korzystali
ze szkoleń, doradztwa samodzielnie dokonując ich wyboru w zgodzie z kryterium 10. Wsparcie
szkoleniowe lub doradcze powinno być realizowane co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług
Rozwojowych przy zastosowaniu podejścia popytowego. W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne
usługi w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji Sektorowych rad ds. kompetencji,
Wnioskodawca zamawia konkretną usługę przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR lub
w dalszej kolejności zleca jej wykonanie podmiotowi spełniającemu warunki w zakresie zapewnienia
należytej jakości świadczenia usług, określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i
Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1678). Ad. 3. Jeżeli przedsiębiorca z braku możliwości wyboru usługi z Bazy
Usług Rozwojowych, będzie wybierał podmiot spoza BUR, to podmiot ten nie przechodzi procesu
certyfikacji wymaganego przy wpisaniu firmy do BUR. Zgodnie z kryterium podmiot ten musi
spełniać warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług, określone w § 7 ust. 2
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów
świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1678). Ad. 4. Wynagrodzenie osoby zajmującej
się rekrutacją uczestników do projektu oraz wynagrodzenie osoby zajmującej się monitorowaniem
usług rozwojowych jest kosztem kwalifikowanym właściwym dla zadania "rekrutacja i monitoring".

Pytanie dotyczy kryterium dostępu nr 7. a) Czy Wnioskodawca i
Partnerzy (jeśli dotyczy) w celu spełnienia tego kryterium mogą
wykazać 2 lub więcej projektów na rzecz przedsiębiorców lub
ich pracowników, w ramach których wsparciem objęto 50% osób
przewidzianych do objęcia wsparciem w złożonym projekcie w
odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18
(Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji
sektorowych rad ds. kompetencji)?; b) Czy Wnioskodawca i
Partnerzy (jeśli dotyczy) w celu spełnienia tego kryterium
muszą posiadać doświadczenie w realizacji projektów w
obszarze tematycznym wynikającym z rekomendacji rady ds.
kompetencji w danym sektorze lub doświadczenie w realizacji
wsparcia dla rzecz przedsiębiorców z sektora, na rzecz którego
planują złożyć projekt w odpowiedzi na ten konkurs?
a) Nie, Wnioskodawca łącznie z Partnerami (jeśli dotyczy) w celu spełnienia tego kryterium muszą
wykazać się co najmniej jeden projekt na rzecz przedsiębiorców lub ich pracowników w ramach
którego wsparciem objęto 50% osób przewidzianych do objęcia wsparciem w złożonym projekcie w
odpowiedzi na niniejszy konkurs. Przykład: Jeżeli Wnioskodawca złoży projekt w konkursie w ramach
którego planuje objąć wsparciem 250 osób wówczas musi wykazać, że zrealizował projekt na rzecz
przedsiębiorców lub ich pracowników w ramach którego wsparciem objął 125 osób. b) Nie,
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Wnioskodawca i Partnerzy (jeśli dotyczy) nie muszą posiadać doświadczenia w realizacji projektów, o
którym mowa w pytaniu. Zgodnie z zapisem kryterium Wnioskodawca łącznie z Partnerami (jeżeli
dotyczy) w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku powinien zrealizować co najmniej jeden
projekt na rzecz przedsiębiorców lub ich pracowników, w którym wsparciem objęto minimum 50%
osób przewidzianych do objęcia wsparciem w złożonym projekcie.

Czy wnioskodawcy powinni przewidzieć formy wsparcia z
poszczególnych obszarów tematycznych całkowicie zgodnie z
tymi określonymi w rekomendacjach (nr 2/2018) Rady ds.
Kompetencji w sektorze Turystyki , tj. w obszarze „Obsługa
klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy…..”
wyłącznie szkolenia 32-40 godzinne, zaś dla obszaru
„Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwach
turystycznych” – doradztwo w zakresie prowadzenia polityki
bezpieczeństwa dla małych i mikro przedsiębiorstw, zaś
szkolenia wyłącznie dla przedsiębiorców rozpoczynających
działalność w danej branży?
Rekomendacje sektorowych rad ds. kompetencji wskazują rekomendowaną formę wsparcia.
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie może posługiwać się szerszym pojęciem usługa
rozwojowa.

Czy w ramach projektu kwalifikowane będą wydatki na
poczęstunek i ew. noclegi uczestników szkoleń, czy też wydatki
na poczęstunek w trakcie szkoleń musi zawierać się w cenie
usługi szkoleniowej w BUR?
W ramach projektu kwalifikowane są wydatki związane z poczęstunkiem w trakcie usługi rozwojowej.
Natomiast wydatki związane z noclegami uczestników projektu są niekwalifikowane.

Czy ilość godzin szkoleń i ilość godzin doradztwa w ramach
projektu pozostawiona jest do decyzji wnioskodawcy?
Ilość godzin szkoleń i doradztwa w ramach projektu musi być zgodna z zapisami rekomendacji
sektorowych rad ds. kompetencji (jeśli dotyczy).

Czy podany w rekomendacjach (nr 2/2018) Rady ds.
Kompetencji w sektorze Turystyki koszt udziału 1 uczestnika w
projekcie (1800 zł) jest kosztem szacunkowym i wnioskodawca
może podać nawet wyższe koszty jeśli wynikać to będzie ze
wstępnych analiz kosztów usług szkoleniowych oferowanych
przez podmioty zarejestrowane w BUR?
Wnioskodawca sam określa koszt usług rozwojowych, mając na względzie ograniczenia/wymagania
wynikające z Regulaminu konkursu np. maksymalna wartość projektu/dofinansowania, minimalne
wskaźniki, wymagania dotyczące usług rozwojowych.
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Czy odnośnie liczby przedsiębiorstw, w których mają być
zatrudnieni pracownicy objęci wsparciem, PARP stawia tę
sprawę do uznania przez wnioskodawcę?
Regulamin konkursu nie określa liczby przedsiębiorstw, które powinny zostać objęte wsparciem w
ramach projektów. Zagadnienie to będzie przedmiotem prac Komitetów Branżowych i/lub Komitetu
Sterującego.

Czy rekomendacje (nr 2/2018) Rady ds. Kompetencji w sektorze
Turystyki są wiążące dla obecnej edycji konkursu w zakresie
grup docelowych objętych wsparciem-rekomendacje te
wskazują jako beneficjentów (obszar 2 – Bezpieczeństwo danych
osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych)
przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.
-czy w obecnej rundzie konkursowej PARP nie wymaga aby
grupa ta uczestniczyła w projekcie?
W ramach konkursu wsparciem mogą zostać objęci pracownicy przedsiębiorstw, w tym pracownicy
przedsiębiorstw, które od niedawna funkcjonują na rynku.

W regulaminie konkursu-zał. nr 14 w odniesieniu do sektora
branży turystycznej zapisano, że w bieżącej (I) rundzie
konkursu, minimalny wskaźnik produktu wynosi 317
pracowników objętych wsparciem. a) czy liczba 317
pracowników oznacza osoby o różnych nr PESEL, czy też mowa
jest o uczestnikach objętych wsparciem, czyli np. jeden
pracownik może uczestniczyć dwa razy w szkoleniu (np. jeden
raz z obszaru – obsługa klienta, drugi raz z RODO.?)? b) czy
podany przy wskaźnikach przymiotnik „minimalna” oznacza, że
wnioskodawca może przewidzieć w projekcie większe wskaźniki
produktu i rezultatu?
a) Wskaźniki oznaczają osoby o różnych nr PESEL; b) Tak, Wnioskodawca może przewidzieć w
projekcie większe wskaźniki niemniej jednak zwraca się uwagę na zapis z Regulaminu konkursu
(podrozdział 4.3), który brzmi „Jeżeli na etapie realizacji projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji
dokona aktualizacji rekomendacji, wówczas Beneficjent będzie zobowiązany do realizacji wsparcia na
rzecz przedsiębiorców zgodnego z aktualną rekomendacją danej rady”

Kto może uzyskać wsparcie?
Skorzystają z niego mikro, mali i średni przedsiębiorcy z sektorów: zdrowie i opieka społeczna,
budownictwo, finanse, turystyka, motoryzacja i elektromobilność, moda i innowacyjne tekstylia,
informatyka oraz pracownicy dużych firm z sektorów przemysłowych (związanych z
reindustrializacją).

Gdzie znajdę szkolenia i usługi doradcze?
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Szkolenia i usługi doradcze muszą być wybierane z Bazy Usług Rozwojowych dostępnej pod adresem
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Jeżeli w interesującym i rekomendowanym obszarze dla danego
uczestnika nie ma usługi, to można ją zamówić i zlecić jej wykonanie podmiotowi zapewniającemu
należytą jakość.

Kiedy zostaną ogłoszone kolejne rundy naboru wniosków?
Kolejne rundy konkursu będą ogłaszane nie częściej niż co 6 miesięcy do 2020r.

Kiedy można się spodziewać informacji na temat najbliższych
naborów wniosków w trybie konkursowym?
Kolejne ogłoszenie o konkursie nastąpi 29.06.2018r. Natomiast wnioski w I rundzie należy składać
31.07.2018r-31.08.2018r.Ogłoszenie pierwszej rundy konkursu uzależnione jest od opracowania
rekomendacji przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji.

Jaka jest intensywność dofinansowania kosztów usług
szkoleniowych lub doradczych?
Maksymalna intensywność dofinansowania to 80% na usługi szkoleniowe i doradcze.

W jaki sposób można złożyć wniosek?
Wniosek o dofinansowanie, należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi
Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania projektu?
Dostępna w konkursie alokacja wynosi 50 700 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania
projektów wynosi 45 630 000,00 zł (co stanowi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania
2.21 Sektorowe Rady ds. Kompetencji?
O dofinasowanie mogą się starać przedsiębiorstwa, podmioty działające na rzecz rozwoju
gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje związkowe i pracodawcy
,organizacje samorządu gospodarczego oraz organizacje związkowe.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?
Dofinansowanie może być przeznaczone na zwiększenie zdolności adaptacyjnych przez szkolenia i
doradztwo, przedsiębiorcom działającym w sektorach budowlanym, finansowym, IT,
motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej, przemysłu mody, innowacyjnych tekstyliów oraz turystycznym.

Jaka jest dostępna alokacja?
Dostępna w konkursie alokacja wynosi 3 000 000 00 zł w tym kwota przeznaczona na
dofinansowanie projektu wynosi 2 700 000,00zł

Czy można realizować projekty w partnerstwie?
W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich. Partner musi spełniać te same
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wymagania, które stawiane są wnioskodawcy. Istotą partnerstwa powinno być utworzenie
konsorcjum / porozumienia firm w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia ppp. Utworzenie lub
zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
Partner musi być zaangażowany w realizację projektu, co oznacza, że wnosi do projektu zasoby
ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz uczestniczy również w przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie i zarządzaniu projektem. Umowa o partnerstwie nie może być zawarta pomiędzy
podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014. Stroną
umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
Beneficjent projektu, będący stroną umowy o dofinansowanie, pełni rolę partnera wiodącego.
Podmiot/y wskazan/e jako wnioskodawca lub partner/rzy projektu mogą występować tylko w jednym
wniosku o dofinansowanie złożonym w ramach konkursu. W ramach konkursu nie jest możliwa
realizacja projektów ponadnarodowych.

Jaka jest maksymalna intensywność dofinansowania projektu?
90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu;

Jakie są koszty kwalifikowane projektu?
Wydatkami kwalifikowalnymi w projekcie są wydatki spełniające warunki określone w
Rozporządzeniu, umowie o dofinansowanie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: 1) usługi doradcze w zakresie, o którym mowa w art. 18
ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 2) pokrycie kosztów pośrednich; 3) zakup
środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu; 4) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub
adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross--financingu do wysokości 5%
wydatków kwalifikowalnych projektu.

Jaki jest termin składania wniosków?
Wniosek o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.08.2016r-31.03.2017r

Jaki jest okres realizacji projektu ?
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Czy Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny?
Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 10 %
wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Gdzie można złożyć wniosek?
Wniosek o dofinansowanie powinien być przygotowany w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych
(SOWA).

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?
Dofinansowanie może być przeznaczona na projekty doradcze z zakresu partnerstwa publicznoprywatnego, dzięki którym przedsiębiorcy z sektora MMŚP będą mieli zapewniony dostęp do
praktycznej wiedzy z tego obszaru. Działania w ramach dofinansowanych projektów muszą
koncentrować się na przedsiębiorcach zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciach planowanych
do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym (ppp).
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Kto może zostać wnioskodawcą?
Wnioskodawcą mogą być przedsiębiorcy z sektora MMSP, którzy samodzielnie lub w partnerstwie
(konsorcjum) z co najmniej 1 MMSP planują przystąpienie do przedsięwzięcia ppp lub złożyli wniosek
o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego lub o udzielenie koncesji i rozpoczęli/rozpoczną
negocjacje z podmiotem publicznym.

1. Czy zakresem konkursu jest wyłącznie rekrutacja, marketing i
administracja? czy również organizacja i przeprowadzenie
szkoleń? 2. Jeżeli w zakresie nie ma prowadzenia szkoleń to
czemu dofinansowanie jest na poziomie 90%? operator ma
dopłacać? czy przedsiębiorca ma płacić operatorowi a ten
następnie ma się rozliczać z organizatorem szkolenia? 3. Ze
względu na skalę naszej firmy bylibyśmy zainteresowani
wszystkimi 7 sektorami. Czy jest to dozwolone? 4. Czy wygrana
w 1 rundzie skreśla z możliwości uczestnictwa w kolejnych?
w odpowiedzi na pytanie uprzejmie informuję iż: Ad. 1. Wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla
pracowników przedsiębiorstw w ramach niniejszego konkursu powinno być realizowane co do zasady
za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy zastosowaniu podejścia popytowego. W przypadku,
gdy w BUR nie są dostępne usługi w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji
Sektorowych rad ds. kompetencji, Wnioskodawca zamawia konkretną usługę przy wykorzystaniu
funkcjonalności dostępnej w BUR lub w dalszej kolejności zleca jej wykonanie podmiotowi
spełniającemu warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług, określone w § 7
ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru
podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1678). Szczegółowy opis procesu
udzielania wsparcia w ramach projektów stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu. Zgodnie z
Rozporządzeniem do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki na: a) rekrutację potencjalnych
odbiorców wsparcia; b) pokrycie kosztów usług szkoleniowych; c) pokrycie kosztów doradztwa lub
innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy; d)
pokrycie pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z dofinansowaniem usług, o których mowa w
lit. b - c; e) pokrycie kosztów pośrednich; f) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji
projektu; g) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc
pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu. Zatem
wnioskodawca może kupić usługę i pokryć jej koszt na rzecz przedsiębiorcy. Operator nie może
jednocześnie świadczyć usług szkoleniowo-doradczych. W przypadku braku dostępnych szkoleń lub
braku otrzymania zamówionej usługi operator może kupić usługę od podmiotu spoza BUR
spełniającego warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług, określone w § 7
ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru
podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1678). Ad. 2. Zgodnie z
Regulaminem konkursu wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w
wysokości co najmniej 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Natomiast usługi
dofinansowane przedsiębiorcom w ramach wsparcia, są dostępne za częściową odpłatnością
ponoszoną przez tych przedsiębiorców w wysokości co najmniej 20% kosztów tych usług. Różnica
pomiędzy kosztem usług a częściową odpłatnością, stanowi wartość pomocy de minimis lub pomocy
publicznej dla tych przedsiębiorców. Wkład własny beneficjenta zapewniany będzie obowiązkowo
przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie. Ad. 3. Kryterium nr 2 określa, że projekt dotyczy
jednego sektora z następujących 7 sektorów objętych konkursem: budowlany, finansowy, IT,
motoryzacyjny, opieka zdrowotna, przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów oraz turystyczny.
Zatem nie można złożyć wniosku na 7 sektorów jednocześnie. Dodatkowo w jednej rundzie
konkursowej dofinansowanie może otrzymać maksymalnie jeden projekt dla jednego sektora.
Kryterium nr 5 określa, że jeden podmiot może wystąpić 1 raz jako Wnioskodawca albo Partner - w
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ramach rundy konkursowej. Kryterium ma na celu wybór podmiotów, które będą skupiać się na
realizacji zadań na rzecz sektora, w którym lub na rzecz którego działają lub w obszarze
tematycznym dotyczącym szkoleń lub doradztwa, w którym się specjalizują. Zatem w jednej rundzie
można złożyć jeden wniosek. Ad. 4. Ograniczenie dotyczy danej rundy konkursowej, zatem można
złożyć kolejny wniosek w kolejnej rundzie.
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